Fragment scenariusza akademii z okazji zakończenia roku szkolnego klas III (w 2014r).
Na potrzeby castingu na konferansjerów szkolnych imprez można uzupełnić poniższy
scenariusz o własny tekst

Powitanie
- Witamy na dzisiejszej uroczystości!
Część oficjalną będzie miał/ła przyjemność poprowadzić dla Państwa ……
- Witamy Dyrekcję szkoły, Grono Pedagogiczne i przybyłych Rodziców. Szczególnie gorąco
witamy Was, Drodzy Abiturienci.
- Koleżanki i Koledzy!
To dla Was ostatni szkolny dzień, ostatnia uroczystość wspólnie przeżywana w murach tej
szkoły. Szkoły, której historię każdy z Was współtworzył i sprawiał, że ma ona swój
wyjątkowy charakter i klimat.
Każdy z Was zostawił tu kawałek siebie, swoje przyjaźnie i sympatie, marzenia i tęsknoty,
radość sukcesów i gorycz porażek.
Chwila taka jak dziś już się nie powtórzy.
Wprowadzenie sztandaru
-Proszę wszystkich o powstanie.
-Całość baczność. Poczet sztandarowy – Sztandar Szkoły wprowadzić.
-Do hymnu.
(odśpiewanie hymnu)
-Po hymnie.
Przekazanie sztandaru
-Proszę o wystąpienie panią prof. Agnieszkę Adryjańską - Mroczek do przekazania sztandaru
szkoły.
Wystąpienie p. Dyrektor
- Proszę o zabranie głosu Panią Dyrektor Małgorzatę Jackowską.
Wystąpienie przedstawiciela wychowawców
- Proszę o zabranie głosu w imieniu wychowawców klas trzecich – panią prof. Annę
Gołębiowską.
Wystąpienie przedstawiciela SU
- O zabranie głosu proszę teraz przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

Wystąpienie abiturienta
- W tak uroczystym dniu nie może zabraknąć wystąpienia naszych abiturientów. W ich
imieniu zabierze głos uhonorowany tytułem „Złotego Trauguciaka Roku” Jan Kowalski
- Nadszedł czas na najważniejszy moment dzisiejszej uroczystości – wręczenie świadectw
ukończenia II Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta.
Proszę o ustawianie się na scenie wg odczytywanej kolejności:
Na początek prymusi, czyli uczniowie, którzy uzyskali na świadectwie oceny bardzo dobre i
celujące. Następnie uczniowie, którzy uzyskali świadectwo z wyróżnieniem, ze średnią ocen
5,0 i więcej. Dalej uczniowie, którzy uzyskali świadectwo z wyróżnieniem, ze średnią 4,75 i
więcej, oraz pozostali uczniowie danych klas.
Wręczenie świadectw
- Zapraszam na scenę wychowawcę klasy III A – panią prof. Barbarę Budzowską i jej
wychowanków.
- Na początek Prymusi.
- Teraz proszę na scenę uczniów, którzy uzyskali świadectwo z wyróżnieniem, ze średnią
ocen 5,0 i więcej. Są to:
- Proszę na scenę uczniów, którzy uzyskali świadectwo z wyróżnieniem, ze średnią ocen 4,75
i więcej. Są to:
- (odczytanie listy uczniów)
(występują wyczytani uczniowie)
- Zapraszam pozostałych uczniów klasy III A.
Nagrody i dyplomy za działalność na rzecz szkoły
- Szkoła to nie tylko nauka. Wielu z Was, drogie koleżanki i koledzy, uczestniczyło w
różnych dziedzinach życia szkoły. Nadszedł czas, aby uhonorować najlepszych i najbardziej
zaangażowanych w tę działalność.
- Proszę panią prof. Annę Swodczyk i pana prof. Michała Nowaka o wręczenie nagród i
dyplomów reprezentantom szkoły w różnych dyscyplinach sportowych w latach 2011 – 2014.
(Występują wyczytani uczniowie)
-Proszę pana prof. Jarosława Skrzypczyka o wręczenie dyplomów uczniom współpracującym
z Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.
- Proszę panią prof. Wiesławę Mecmajer o wręczenie dyplomów uczniom, którzy aktywnie
uczestniczyli w spotkaniach Dyskusyjnego Klubu Książki.
- Teraz dyplomy dla chórzystek oraz instrumentalistów szkolnego zespołu artystycznego
wręczy pani prof. Anna Gołębiowska.
(Występują wyczytani uczniowie)

- Zapraszamy na scenę pana prof. Michała Radwańskiego, który wręczy dyplomy uczniom
działającym w radiowęźle oraz panią profesor Wiesławę Mecmajer, która uhonoruje
współpracowników szkolnej gazetki „LOT”
- Proszę p.prof. Marka Podgórskiego o wręczenie podziękowań ekipie Radia Traugutt oraz
szkolnym fotografom.

Wyprowadzenie sztandaru
- Proszę wszystkich o powstanie.
Baczność! Poczet Sztandarowy – Sztandar Szkoły wyprowadzić!
(Wyprowadzenie sztandaru)
Spocznij!
- Już za chwilę rozpocznie się gala rozdania Romualdów, a oto nasi prowadzący!

